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 12نکته مهم برای خرید آپارتمان
 -1برای حفظ حریم شخصی بهتر است در ورودی آپارتمان ها رو به یکدیگر باز نشود.
 -2سـعی کنیـد طبقـه آخـر منـزل نخریـد ،زیـرا تـردد زیاد همسـایه ها ممکن اسـت آرامش تـان را
سـلب کند .همچنین پشـت بام و خرابی های پشـت بام از جمله نشـت کولر ممکن اسـت به سـقف
منزل شـما سـرایت کند.
 -3طبقـه اول و همکـف نیـز خصوصـا در آپارتمان های بدون آسانسـور برای کسـانی که به سـرو صدا
حسـاس هستند ،مشـکل ساز است.
 -4بـرای بازدیـد منـازل بهتـر اسـت یکبـار در شـب و یکبـار در روز بـرای دیـدن نورگیری و یا سـایر
مـوارد مراجعـه کنید.
 -5شدت فشار آب را نیز با باز کردن شیر ظرفشویی چک کنید.

 -6عرض راه پله ها نباید کمتر از  90سانتی متر باشد.
 -7ارتفاع پله هارا نیز مورد توجه قرار دهید بهتر است ارتفاع پله ها بیشتر از  18سانتی متر نباشد.
 -8تعداد کل واحدهای آپارتمان هر چه کمتر باشد ،آسایش شما بیشتر خواهد بود.
 -9سیستم سرمایشی و گرمایشی منزل را نیز مورد بررسی قرار دهید.
 -10عرض کم کوچه یا خیابان محل سکونت می تواند دردسرهای فراوانی برای ما ایجاد کند.
 -11دقـت کنیـد پارکینـگ شـما بـه صورت اختصاصی در سـند قید شـده باشـد تـا از درگیری های
احتمالی با همسـایگان دور بمانید .همچنین بهتر اسـت نحوه قرار گرفتن پارکینگ ها طوری باشـد
که برای همسـایگان ایجـاد مزاحمت نکند.
 -12داشتن بالکن و انباری برای هر آپارتمان نیز یک مزیت بسیار کاربردی محسوب می شود.

بررسی شرایط استفاده از بیمههای دندانپزشکی

نگران هزینههای دندانپزشکی نباشید
بـرای شـما هـم پیـش آمـده کـه جلـوی آینـه ،دهـان خـود را باز کنید و به چک کردن دندانهای خود مشـغول شـوید؟! شـاید دندانهای کشـیده شـده و یا پر نشـده شـما را نیـز به فکر
راحله شعبانی
فـرو بـرده باشـد .از طـرف دیگـر تصـور زیباسـازی هـر چه بیشـتر دندانها و بالطبع لبخندتان ،شـما را رهـا نخواهد کرد .از این موضوع گذشـته ،درد دنـدان از آن دردهایی اسـت که تا مغز
روزنامهنگار
اسـتخوان آدم نفـوذ میکنـد! تنهـا راه خالصـی از ایـن درد طاقـت فرسـا و زیباتـر کـردن لبخنـد آدمـی در گروی مراجعه به دندانپزشـکی ،درسـت کردن دندان خـراب و انجام انـواع امور
دندانپرشـکی اسـت که به زیباتر شـدن شـما ختم خواهد شـد!

سازمان تأمين
اجتماعي هم
اكنون در بسياري
از مراكز درماني
خود ،امكانات
دندانپزشكي پايه
را دارد كه خدمات
اوليه در حد
بهداشت دهان و
دندان ،جرمگيري،
كشيدن يا ترميم
اوليه دندانهاي
فاسد را انجام
ميدهند
در اولیـن قـدم بـرای رسـیدن بـه ایـن اهـداف بـا هزینه های سـر
بـه فلـک کشـیده دنـدان پزشـکی هـا روبهرو خواهید شـد .شـاید
اولیـن راهـکار بـرای از سـر راه برداشـتن ایـن مشـکل بیمههـای
دندانپزشـکی باشـد .بیمههایـی کـه ایـن روزهـا با تبلیغات بسـیار
همـه جـا یافـت میشـوند .براسـاس تجـارب جهانـي خدمـات
دندانپزشـكي  ،معمـوالً در پوشـش بيمههاي پايه قـرار نمیگیرند.
سـازمان تأميـن اجتماعـي هم اكنـون در بسـياري از مراكز درماني

خـود ،امكانـات دندانپزشـكي پايـه را دارد كه خدمـات اوليه در حد
بهداشـت دهـان و دنـدان ،جرمگيـري ،كشـيدن يـا ترميـم اوليـه
دندانهـاي فاسـد را انجـام ميدهنـد .ايـن سـازمان همچنيـن بـا
تعـدادي از دندانپزشـكان نيـز در قالب قراردادهاي منعقد شـده در
بخـش درمـان غيرمسـتقيم همـكاري دارد .بخشـي از هزينههـاي
تهيـه دنـدان مصنوعـي نيـز از سـوي سـازمان تأميـن اجتماعي به
بيمهشـدگان و مسـتمريبگيران پرداخـت ميشـود .جـدا از بیمـه

تامیـن اجتماعـی ،راهـکار دیگـری وجـود دارد بـه نـام کارتهـای
تخفیف دندانپزشـکی ،که در قالب بیمه های دندانپزشـکی عرضه
میشـود .تعـداد زیادی ا ز افراد بـدون کوچکترین ذرهای تحقیق ،با
دیـدن ارقـام بـاالی تخفیف آنها به سـرعت کارتهـا را میخرند تا از
قافلـه عقـب نماننـد .قبل از هـر اقدامی توجه به ایـن نکته ضروری
اسـت کـه کارتهـای موجـود در بـازار بـا نـام بیمه دندانپزشـکی
هیـچ گونـه ارتباطـی به بیمه دندان پزشـکی نداشـته و تنها کارت

تخفیـف به شـمار می روند .در حقیقت ارائـه دهندگان این کارتها،
تخفیفاتـی در حـوزه سلامت بـه مـردم عرضـه مـی کننـد .بـرای
اسـتفاده از خدمـات تخفیفـی ایـن کارتهـا بایـد فقـط از مراکـزی
اسـتفاده نماییـد کـه بـا کارت شـما قـرار داده بسـته انـد .پس هر
دنـدان پزشـکی کـه شـما بخواهیـد امکان پذیر نیسـت! از سـویی
داشـتن ایـن کارتهـا بـرای افـرادی کـه دندانهـای خـراب زیادی
دارنـد و یـا به کلـی میخواهند دندانهای خـود را تعویض نمایند،
در سـطح کالن پیشـنهاد خوبی به شـمار میآید .این نیز به دلیل
ایـن اسـت که شـاید تخفیف برای یـک دندان زیاد به چشـم نیاید
ولـی بـرای تعـداد زیـادی قطعا اینگونه نیسـت! فروش ایـن کارتها
بـه عنوان بیمه سلامت و یا اسـامی بیمه های دیگـر ،کالهبرداری
اسـت .در صورتـی نیـز کـه خدمـات پزشـکی ارائـه شـده به شـما
خسـارت وارد نمایـد ،مـی توانیـد از طریـق دادگاه پزشـکی طـرح
دعـوی نمـوده و مشـکل را پیگیری کنید .امـا به دلیل معطلی زیاد
در دادگاه بهتـر اسـت قبـل از خریـد این کارتها دقـت نظر به خرج
دهیـد و خـود را درگیـر مشـکالت بعدی نکنید .با تمـام این بایدها
و نبایدهـا در صورتـی کـه با یک حسـاب سرانگشـتی ،هزینه های
دندانپزشـکی شـما سـر به فلک می کشـد ،سـعی کنید با تحقیق
اجمالـی پیرامـون ایـن کارتهـا ،مناسـب تریـن آنهـا را متناسـب با
نیازتـان انتخـاب کـرده و هزینـه هـای خـود را کم کنید.
جـدا از تمـام تخفیفـات و بیمههـا ،آشـنایی با انواع دندانپزشـکان،
خـود مـی توانـد راهـی برای کاهـش هزینه هـای احتمالی باشـد.
دندانپزشـکان بـه طـور کلی به دودسـته تقسـیم میشـوند .دندان
پزشـکان تخصصی و عمومی .این دو دسـته برای انجام درمانهای
دندانپزشـکی بـه صـورت آکادمیـک آمـوزش دیدهانـد .اگـر دکتر
دندانپزشـک پـس از اخـذ مـدرک دکتـراي دندانپزشـکي ،در يک
رشـته تخصصـي خـاص ادامـه تحصيـل دهـد (مثـل ارتودنسـي)،
عنـوان «متخصـص» حتمـا زير اسـم او و قبـل از گرايش مورد نظر
ي شـود ،مثال متخصص اردتودنسـي .امـا در غیر این صورت
ذکـر م 
بـه او دنـدان پزشـک عمومـی اطلاق میگـردد .قطعـا وظایف این
دو دسـته از دنـدان پزشـکان بـا هـم تفـاوت هـای زیـادی خواهـد
داشـت .مثال وظيفه متخصصان درمان ریشـه ،درمانهاي پيچيده
ي هايي اسـت که معموال از توانايي دندانپزشـکان
ريشـه و يا جراح 
ب کشـي
عمومي خارج اسـت .معموال دندانپزشـکان عمومي ،عص 
بيشـتر دنـدانهـا را انجـام مـيدهند ،ولـي اگر دندان شـما کانال
هـاي مسـدودي داشـته باشـد و يـا بـه شـدت انحنا داشـته باشـد
و يـا احيانـا دنـدان شـما سـوراخ شـده باشـد ،متخصصـان درمـان
ي تواننـد دندان شـما را بـه بهترين صـورت ممکن درمان
ريشـه مـ 
کننـد .بـه دلیـل دانـش باالتر دنـدان پزشـکان متخصـص ،هزینه
هـای آنهـا نیز باالتر اسـت .بـا در نظر گرفتن این نکتـه ،در صورتی
کـه پزشـک عمومـی از پـس درمان شـما بـر میاید ،معطـل نکرده
و قیـد پزشـک تخصصـی را بزنیـد .شـما بـه راحتـی میتوانیـد بـا
انتخـاب درسـت دندان پزشـک خـود ،تا حدود زیـادی در هزینهها
صرفـه جویـی نمایید .جـدا از دندان پزشـکان عمومی و تخصصی،
گـروه دیگـری از دنـدان پزشـکان نیـز وجـود دارنـد کـه بـه آن ها
دنـدان سـاز ان تجربـی مـی گوینـد .این دسـته از دندان پزشـکان
تحصیلات آکادمیـک ندارنـد امـا طـی سـال هـا فعالیـت در ایـن
حرفـه ،گاهـی از دنـدان پزشـکان عمومی نیز بهتـر عمل میکنند.
بـه دلیل نداشـتن تحصیلات مربوطه ،خدماتی که آنهـا ارائه می
کننـد ،نسـبت بـه بقیـه قیمتهای بسـیار پایین تـری دارند.
هـم اکنـون شـما میتوانیـد بـا همیـن یـک صفحـه اطالعـات تـا
حـد زیـادی در خرج و برج خود مدیریت بیشـتری داشـته باشـید.

آسیب شناسی حقوقی ثبت شرکت ها و موسسات
بـا عـرض سلام و تحیـت .در خصـوص
سجاد حاجبی خانیکی
ثبت شـرکت و موسسـه ممکن است در
کارشناس ارشد حقوق ثبت
ابتدا سـاده و شـاید راحت به نظر برسـد
اسناد و امالک
امـا سـاده انگاشـتن روند ثبـت آن و غیر
متخصصانـه ثبت شـدن آن گاهی منجر
بـه وارد آمـدن آسـیب هایـی جبران نشـدنی بـه بدنه زندگی ما می شـود
کـه بایسـتی دقـت فـراوان بـه عمـل آید  .نکات و حساسـیت های بسـیار
فراوانـی در ایـن خصـوص وجـود دارد کـه ذیلا بـه چند مورد بـه اختصار
اشـاره خواهیم کرد:
اوال  :درخصـوص اخـذ کد اقتصادی دقت فراوان شـود .افرادی درخواسـت
اخـذ کـد اقتصـادی داشـته باشـند که در آینـده کاری خواهـان پرداخت
قانونـی مالیـات باشـند و بـه تبع آن تراکنش کاری داشـته باشـند لذا اخذ
کـد اقتصـادی و کار نکـردن شـرکت و به تبـع آن رد نکردن تراکنش مالی
و کاری شـرکت باعـث بـه وجـود آمـدن بدهـی مالیاتـی و بدهکار شـدن
هیئـت مدیـره شـرکت خواهـد شـد  .بحث اخذ پلمـب دفاتر تجـاری نیز
بـه همیـن منوال می باشـد.
ثانیا  :دقت داشـته باشـید پس از ثبت شـرکت و قبل از شـروع به فعالیت
شـرکت  ،مـی بایسـت مدیـران شـرکت یـا وکیل آنـان مفـاد آگهی ثبتی
را در روزنامـه رسـمی کشـور چـاپ نماینـد  ،غفلـت از ایـن مـورد موجب
ثبت نشـدن شـرکت از دیدگاه قانونی می باشـد و انجام هر کاری توسـط
مدیـران و اعضـا مـن جملـه انعقاد قرارداد سـالبه به انتفاع موضـوع بوده و
بـه جهـت نبود موضوع مشـمول جرایم کیفری حسـب مورد خواهد شـد
کـه از ایـن حیـث در خـور توجه می باشـد .
ثالثـا  :توجـه شـود در هنـگام انعقـاد قـرارداد یـا اصـدار اسـناد تجـاری
دارنـدگان حـق امضـای یک شـرکت یا موسسـه شناسـایی شـوند و انجام
امـور اداری مـن جملـه امور یاد شـده توسـط آنان انجام شـود و اال نه تنها
آن امـور اعتبـاری نـدارد بلکـه ممکن اسـت تحت الشـعاع عناوین کیفری
از جملـه جعـل و کالهبـرداری و اخـذ مال از طریق نامشـروع قـرار گیرد .
افـرادی کـه بـا شـرکت هـا و موسسـات نیـز وارد معاملـه مـی شـوند
بایسـتی باتوجـه بـه آگهـی ثبتـی و آخرین آگهـی تغییرات یک شـرکت
یـا موسسـه افـراد دارای حـق امضـا را شناسـایی کننـد تـا با این افـراد یا
وکالی دادگسـتری یـا وکالی محضـری آنـان وارد معامله و قرارداد شـوند
در غیرایـن صـورت معاملـه آنـان وجاهـت قانونی نداشـته و ممکن اسـت

تبعـات سـنگین تری بـه همـراه آورد .
رابعا  :در تکمیل بند قبلی  ،گاهی اوقات مدیران و مسـئوالن یک شـرکت
یا موسسـه از ابراز آگهی های ثبتی و تغییرات شـفاف سـازی برای ارباب
رجوعـان خـودداری مـی کنند  ،اربـاب رجوعان می توانند بـرای آگاهی از
مفـاد آن هـا (آگهـی ثبتـی و تغییرات یک شـرکت یا موسسـه) به سـایت
روزنامـه رسـمی کشـور به نشـانی اینترنتـی  WWW.RRK.IRدر بخش
آگهـی های قانونـی مراجعه نمایند .
همچنیـن مراجعـان بـه شـرکت ها و موسسـات مـی توانند بـا مراجعه به
درگاه اینترنتی ثبت شـرکت ها و موسسـات به نشـانی اینترنتی WWW.
 IRSHERKAT.SSAA.IRدر بخـش اطالعـات حقوقـی شـرکت هـا و
موسسـات ،از وجـود چنیـن شـرکت هـا و موسسـاتی و همچنیـن اعتبار

آنـان و فعالیـت یـا لغـو فعالیـت آن ها (انحلال) به طور آنالیـن (برخط)
اطلاع کسـب نماینـد تـا با امنیـت خاطر به معاملات خویـش بپردازند .
خامسـا  :اربـاب رجوعـان و کلیـه افرادی که قصد معامله با یک شـرکت یا
موسسـه را دارند توجه داشـته باشـند شـرکت ها یا موسسـاتی که به طور
قطـع تاسـیس نشـده انـد (یعنی آگهی ثبتی و شـماره ثبت اخـذ نکرده و
روزنامـه رسـمی چـاپ نکـرده انـد ) «از لحاظ قانونی ثبت نشـده اند» وارد
معامله نشـوند زیرا شـخصیت حقوقی آنان شـکل نگرفته و ایضا شـرکت
هـا یـا موسسـات در شـرف تاسـیس (یعنی شـرکت هـا و موسسـاتی در
حـال طـی کـردن مراحـل ثبـت خود هسـتند ) نیـز به همین منـوال می
باشـد و برای کسـب اطالع از این حالت می توان به پایگاه اینترنتی ثبت
شـرکت ها و موسسـات به نشـانی مار الذکر مراجعه نمود .

سادسـا  :نکتـه بسـیار مهم و حائز اهمیـت در خصوص روابط قـراردادی و
مالی با شـرکت ها توجه به نوع شـرکت می باشـد  ،مسـتدعی اسـت در
هنـگام برخـورد و بـه طریـق اولـی ایجـاد یک رابطـه حقوقی فـی ما بین
دو شـرکت یا یک شـخص با یک شـرکت بایسـتی به نوع شـرکت دقت
کامـل شـود  ،ایـن مهـم از لحاظ مقررات حقوقی حاکم بـر قواعد و قوانین
شـرکت هـا متفـاوت و حائـز اهمیـت مـی باشـد کـه ذیلا به طور بسـیار
مختصـر بـه صورت کاربردی به مسـئولیت هـای مدیران شـان تفاوت آن
هـا مـی پردازیم .
شـرکت های با مسـئولیت محدود و سـهامی(خاص و عام)  :شـرکت هایی
هسـتند که مسـئولیت هریک از شـرکا یا سـهامداران آنان تا سقف میزان
(آورده آنـان) سـهم الشـرکه یـا سـهام آنـان در شـرکت می باشـد .به طور
مثـال اگـر سـرمایه ثبـت شـده یـک شـرکت  1میلیـون تومان باشـد و با
وجود  4عضو با سـهام مسـاوی به صورت پیش فرض مسـئولیت هریک
از آنـان تـا سـقف  250هـزار تومـان می باشـد ولو این که تعهد بیشـتری
را داده باشـند یـا شـرکت بـه هـر طریـق بدهی بیشـتری داشـته باشـد...
(المفلـس فـی امـان ا« )...بحـث امضاهـای اصـدار اسـناد تجـاری متوجه
شـرکت و شـخص امضا کننده می باشـد».
شـرکت هـای تضامنـی  :شـرکت هایی هسـتند کـه مسـئولیت هریک از
سـهامداران آنـان تـا سـقف کل بدهـی شـرکت می باشـد به نحـو تضامن
یعنـی چنـان چه سـرمایه ثبت شـده شـرکتی یـک میلیون تومان باشـد
و آن شـرکت بـه صـورت پیـش فـرض چهـار عضـو با سـهام برابر داشـته
باشـد ،هریـک از اعضـا به طور تضامنی مسـئول کلیه قـروض و تعهدات و
بدهـی هـای شـرکت تا تسـویه کامل می باشـند .
شـرکت هـای نسـبی  :شـرکت هایـی هسـتند کـه مسـئولیت هـر یک از
اعضـا بـه نسـبت آورده آنـان در شـرکت می باشـد  .به طور مثال سـرمایه
ثبـت شـده یـک شـرکت یـک میلیون تومـان می باشـد و بـا پیش فرض
 4شـریک برابـر هریـک تـا سـقف  25درصـد در دیـون شـرکت مسـئول
هستند .
قواعـد سـایر شـرکت هـا کـه از حوصله بحث خارج می باشـد لـذا به اهم
آن پرداختـه شـد ،پـس بـه صورت کلی مـی توان گفت معامله با شـرکت
هـای تضامنـی از ناحیه معاملـه کنندگان دارای امنیت و آسـودگی خاطر
بیشـتری نسـب بـه سـایر شـرکت هـا مـی باشـد و بالعکـس آن از ناحیه
شـرکت نیـز صادق می باشـد .

